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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 14 DE JUNHO DE 2017. -----------------------  

*A1*  Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2017, nesta cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, João Rodrigues e Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião. -----------------  

*A3*  Justificação de Faltas:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas de comparência, à presente 

reunião, dos senhores vereadores Humberto Almeida e doutora 

Cristina Inocêncio. ---------------------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

*A4*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º  da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 24 

do passado mês de maio submetida à discussão e votação, tendo 

sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma foi, 

antecipadamente, distribuída a todos os membros do executivo.  

*A5*  Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 
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deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publicá-la no site do Município. ---  

*A6*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

111, datado de 13 do corrente mês de junho e que apresenta os 

seguintes valores: -----------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 1.339.441,50€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 166.683,40€. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento. -----------  

*A7*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos: -----------------------------------------------------  

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis. ----------------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de maio. --  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  2, respeitante à empreitada 

“Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo”. ------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  2, respeitante à empreitada 

“Remodelação da ETAR de Courelas”. ---------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 
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medição de trabalhos n.º  8, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”. ---  

Ponto 7: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º 10 de Erros e Omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”. -------------------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º 11 de Erros e Omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”. -------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação de proposta de 

ratificação de despacho relativo a um pedido de 

esclarecimentos, relacionado com a empreitada 

“Construção do Centro Escolar da Ribeirinha”. -----------  

Ponto 10:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

aprovação de protocolo para constituição de um 

agrupamento de entidades adjudicantes, entre os 

Municípios de Trancoso e Sernancelhe, destinado à 

“Requalificação da E. M. n.º 583”. -------------------------  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de mandatário, para contestar a ação n.º 

233/17.0BECTB que corre termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, contra o 
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Município de Trancoso. --------------------------------------  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

abertura de procedimentos concursais destinados à 

celebração de contratos de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado. ------------------------------------  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

anulação de dívidas resultantes de processos de cobrança 

por ocupação de terrado. -------------------------------------  

Ponto 14: Análise, discussão e votação relativas à ratificação 

de despachos referentes a “ofertas de material”. ----------  

Ponto 15: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 

apoio. ----------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para informar que, por conveniência de serviço, 

relacionada com a necessidade de o executivo municipal 

apreciar, atempadamente, alguns assuntos que terão de ser 

submetidos à apreciação da Assembleia Municipal de Trancoso, 

na sua próxima reunião ordinária, a ter lugar durante o mês de 

junho, há necessidade de antecipar a próxima reunião da 

Câmara Municipal. Após alguma troca de opiniões, ficou 

acordado que a mesma irá ter lugar, no próximo dia 26 do 

corrente mês de junho, pelas 17 horas. -----------------------------  
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*A9*  Continuando a intervir,  o senhor Presidente da Câmara disse 

que o ponto 10 da ordem de trabalhos, relativo ao protocolo a 

celebrar com o Município de Sernancelhe, destinado à 

“Requalificação da E. M. n.º 583”, irá ser retirado da mesma, a 

fim de ser melhor estudado, nomeadamente no que diz respeito 

à colaboração do Município de Sernancelhe e, como tal,  irá ser 

submetido à apreciação do executivo municipal, numas das suas 

próximas reuniões ordinárias. ---------------------------------------  

*A10*  De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues para 

solicitar que o pedido de apoio formulado pela ‘Alto da Broca – 

Associação de Produtores Florestais’,  destinado à aquisição de 

equipamentos, seja apreciado o mais urgente possível. 

Acrescentou que à referida Associação deveria ser dado um 

apoio equivalente ao que foi concedido à ‘Piscotávora – 

Associação de Produtores Florestais’.  ------------------------------  

*A11*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: 

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira a 

dar conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 

8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos 

fundos disponíveis para o mês de junho de 2017, verificando-se 

que, tendo por base as disposições previstas na citada Lei e no 

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas suas atuais 

redações, bem como o previsto no n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 
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42/2016, de 28 de dezembro e, ainda, as deliberações relativas 

à antecipação de fundos correspondentes às comparticipações 

comunitárias aprovadas e homologadas, referentes aos projetos 

de Requalificação das ETAR’s da Quinta do Seixo e das 

Courelas, existia um valor de fundos disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no montante de 489.617,45€. ------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

*A12*  Dispensa de licenças de utilização:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 252 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 1 do corrente mês de junho, de 

António da Silva Santos Araújo, residente em Trancoso, na 

qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uma edificação destinada a arrecadação 

e arrumos, sita no lugar de Corga, em Palhais, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 183 da Freguesia de Palhais, 

uma vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor 

do Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. --------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 254 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

1 do corrente mês de junho, de António da Silva Santos Araújo, 

residente em Trancoso, na qualidade de proprietário, a solicitar 
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isenção de licença de utilização, respeitante a uma edificação 

destinada a arrecadação e arrumos, sita no lugar de Corga, em 

Palhais, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 190 da 

Freguesia de Palhais, uma vez que a mesma foi construída antes 

da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A14*  Em seguida, foi presente o requerimento número 258 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 2 do 

corrente mês de junho, de António da Silva Santos Araújo, 

residente em Trancoso, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização, respeitante a uma edificação 

destinada a arrecadação e arrumos, sita no lugar de Corga, em 

Palhais, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 202 da 

Freguesia de Palhais, uma vez que a mesma foi construída antes 

da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 262 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

5 do corrente mês de junho, de Mónica de Castro Marques 



 
 

Ata  n . º    1 1  /  2 01 7 .    Reuni ã o  de    14 -0 6 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

Pereira Pinto Martins Pereira e Isabel Maria Soares de Castro 

Marques, residentes em Lisboa, na qualidade de proprietárias, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

no lugar de Rossio, em Cogula, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 266 da Freguesia de Cogula, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração das 

interessadas, considerar isenta de licença de utilização. -------  

*A16*  Em seguida, foi presente o requerimento número 263 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 5 do 

corrente mês de junho, de Etelvina da Conceição Loureiro, 

residente em Pombal, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de Manuel do Nascimento Ramos, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita no lugar de Varela, 

em Castanheira, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

248 da Freguesia de Castanheira, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de agosto de 1951. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 279 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 
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13 do corrente mês de junho, de Ana Doroteia Mendes Nunes de 

Andrade, residente em Fiães, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

na rua da Lage, em Fiães, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 238 da Freguesia de Fiães, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de agosto de 1951. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A18*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de maio: De 

seguida, foi presente informação da divisão de obras, ambiente, 

estruturas e equipamento urbano, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de maio, 

designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34.º do 

Anexo I da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

na íntegra: -------------------------------------------------------------  

“Licenças: -------------------------------------------------------------  

Legalização da alteração e ampliação de um edifício 

destinado a indústria, n° 15, em nome de Prisca 

Alimentação, Limitada, sito na lugar de Crujeiro, na 
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Zona Industrial de Trancoso. -------------------------------  

Autorização de Utilização: ------------------------------------------  

Comércio / Serviços, n.º 14, em nome de Nuno Jesus Frias, 

sita na rua de São João, em Trancoso; --------------------  

Habitação, n.º 15, em nome de Vítor Hugo Jesus Pacheco, 

sita na rua da Teja, em Trancoso; --------------------------  

Habitação, n.º 16, em nome de Paulo Cristina Monteiro 

dos Santos, sita no lugar de Cabeço, em Avelal.  ----------  

Informações Prévias: -------------------------------------------------  

Construção de um edifício para oficina, em nome de 

Miguel Caetano Unipessoal, Limitada, sito no lugar de 

Gonçalo, em Vila Franca das Naves; -----------------------  

Construção de um pavilhão (em túnel) agrícola com 

estrutura amovível, em nome de Cidália Alexandra 

Garcia Santos, sito no lugar de Casal, em Ribeira do 

Freixo.” --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto, 

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto. ---------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 
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trabalhos n.º 2, respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR da Quinta do Seixo”:  Seguidamente, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários constantes da proposta, importando no valor de 

14.914,49€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 14.914,49€. --------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 2, respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR de Courelas”:  De seguida, foi presente informação do 

setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a 

dar conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

constantes da proposta, importando no valor de 24.680,88€, a 

que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 24.680,88€. --------------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 8, respeitante à empreitada “Requalificação do 



 
 

Ata  n . º    1 1  /  2 01 7 .    Reuni ã o  de    14 -0 6 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

Mercado Municipal de Trancoso”:  Seguidamente, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários constantes da proposta, importando no valor de 

34.006,65€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 34.006,65€. --------------  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 10 de Erros e Omissões, respeitante à 

empreitada “Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso”:  De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

constantes da proposta, importando no valor de 62,50€, a que 

acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 62,50€. -------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD. ----------------  

*A23*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 
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trabalhos n.º 11 de Erros e Omissões, respeitante à 

empreitada “Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso”:  Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

constantes da proposta, importando no valor de 2.006,00€, a 

que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 2.006,00€. ---  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD. ----------------  

*A24*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação de 

despacho relativo a um pedido de esclarecimentos, 

relacionado com a empreitada “Construção do Centro 

Escolar da Ribeirinha”:  O júri do concurso apresentou a 

seguinte informação, acerca do assunto referido em epígrafe, 

que se transcreve na íntegra: ----------------------------------------  

‘Foi apresentado pedido de esclarecimentos por parte de um 

interessado ao presente procedimento, dentro do prazo 

estabelecido, ao abrigo do artigo 50.º do Decreto-lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro. ------------------------------------------  

Tendo o Júri do procedimento aceite o pedido, passa de 
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seguida a pronunciar-se sobre o mesmo. --------------------------  

Gualdim Ansiães Amado & Filhos, Lda. --------------------------  

Exmo. Senhor Presidente do Júri da Empreitada 

"CONSTRUÇÃO CENTRO ESCOLAR DA RIBEIRINHA", vimos 

por este meio solicitar a V.ª Ex.ª.  os seguintes esclarecimentos:  

PE 02: ------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos trabalhos previstos para a cobertura, estão 

referidas duas situações diferentes: as peças desenhadas 

preveem painel sandwich, enquanto que a lista de quantidades, 

no art.° 3.8.1, prevê "Execução de cobertura plana invertida, 

conforme pormenorização do projeto, incluindo todos os 

acessórios e trabalhos inerentes ao seu correto 

funcionamento"; ------------------------------------------------------  

Qual das duas soluções é que devemos considerar? --------------  

Resposta: Após consulta ao projetista, a solução preconizada 

será a execução de uma laje de betão, com aplicação de painel 

sandwich, de acordo com os desenhos de pormenor. -------------  

Assim, o artigo 3.8.1 do mapa da proposta tem uma nova 

redação: "Execução de cobertura em painel sandwich, com 

espessura de 60 mm, com calhas galvanizadas fixas sobre a 

estrutura metálica necessária, incluindo todos os remates e 

todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom 

funcionamento." -------------------------------------------------------  
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Anexa-se, ao presente esclarecimento, novo mapa da proposta, 

o qual deve ser considerado como versão final e utilizado para 

apresentação de proposta.’ ------------------------------------------  

De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou o despacho que se transcreve 

na íntegra: -------------------------------------------------------------  

‘Concordo com o Relatório do Júri, acerca dos esclarecimentos 

solicitados, a propósito da construção do Centro Escolar da 

Ribeirinha.  ------------------------------------------------------------  

À reunião de Câmara para ratificação.’ ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 12/06/2017, nos seus exatos termos.  

*A25*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de mandatário, para contestar a ação n.º 

233/17.0BECTB que corre termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, contra o 

Município de Trancoso: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

proposta que se transcreve na íntegra: -----------------------------  

‘Foi intentada, contra o Município, a acção n.º 233/17.0BECTB 

que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Castelo Branco, na qual a empresa Eliseu e Filhos, Lda. 

reclama ao Município o pagamento da quantia de 202.106.66€ 
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(duzentos e dois mil,  cento e seis euros e sessenta e seis 

cêntimos). --------------------------------------------------------------  

Tal pagamento é reclamado, a título de obras realizadas em 

diversas freguesias do nosso concelho, entre os anos de 2000 e 

2013. -------------------------------------------------------------------  

Sucede que não consta, na Câmara Municipal, qualquer 

procedimento concursal que legitime a referida empresa a 

realizar as obras cujo pagamento reclama. -----------------------  

Assim, sem prejuízo da eventual obrigatoriedade do município 

vir a assumir o pagamento de tais obras, ao abrigo do instituto 

do enriquecimento sem causa, impõe-se, por uma questão de 

transparência e rigor, contestar as referidas ações. -------------  

Com efeito, a atual maioria desconhece se os montantes 

reclamados correspondem às obras executadas, nomeadamente 

quanto à natureza, quantidade e preços. ---------------------------  

Para contestar as referidas ações é obrigatória a constituição 

de advogado. ----------------------------------------------------------  

O prazo para a contestação termina no próximo dia 22 de 

junho de 2017. --------------------------------------------------------  

Não consta do quadro de pessoal da Câmara Municipal 

qualquer advogado inscrito na respetiva ordem, condição 

obrigatória para a constituição de mandatário, com vista à 

contestação das referidas ações.------------------------------------  
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Assim, considerando o elevado montante reclamado; ------------  

Considerando que o Dr. João Paulo Matias, vereador e 

advogado inscrito na ordem dos advogados, aceita patrocinar o 

município, a título gratuito, no âmbito das suas 

responsabilidades como vereador; ---------------------------------  

Considerando que a atual maioria reconhece idoneidade, 

mérito, competência e experiência ao do Dr. João Paulo 

Matias, para defender, com rigor e isenção, os direitos do 

Município; -------------------------------------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere contestar as ações 

supra identificadas; --------------------------------------------------  

Mais, proponho que, para o efeito, seja constituído mandatário 

o Dr. João Paulo Matias que, no âmbito das suas funções como 

vereador e na qualidade de advogado em exercício, patrocinará 

o Município, a titulo gratuito, para os seguintes fins: -----------  

a) Acompanhamento da ação supra identificada, até conclusão 

da mesma. -----------------------------------------------------------  

b) Elaboração e apresentação de todos os articulados, como 

seja contestação, tréplica, articulados por factos 

supervenientes e outros que se reputem por necessários, com 

vista à cabal defesa dos direitos do Município. ----------------  

c) Elaboração e apresentação de requerimentos avulsos, termos 

de transação e outros requerimentos necessários, com vista à 
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cabal defesa dos direitos do Município. -------------------------  

d) Elaboração e apresentação de requerimento de recurso ou 

resposta a recurso. ------------------------------------------------  

e) Participação e intervenção do mandatário em todas as 

diligências designadas pelo Tribunal, tais como audiência de 

partes, audiência de julgamento e audiência no âmbito de 

recursos em Tribunais superiores. -------------------------------  

f) Participação e intervenção do mandatário em todas as 

reuniões extra-judiciais,  designadamente com os legais 

representantes do município e mandatário da contraparte, 

destinada à prestação de informação sobre o decurso das 

ações e eventuais tentativas de conciliação.’ -------------------  

A Câmara Municipal deliberou constituir como mandatário 

para contestar a ação n.º 233/17.0BECTB, a título gratuito, o 

senhor vereador doutor João Paulo Matias. ----------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à abertura 

de procedimentos concursais destinados à celebração de 

contratos de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado: De seguida, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

que se transcreve na íntegra: ----------------------------------------  

‘Em face da necessidade urgente de dotar os serviços do 

Município com postos de trabalho necessários ao 
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desenvolvimento das atividades e à prossecução dos objetivos 

de órgãos ou serviços, tendo em vista assegurar o cumprimento 

das obrigações de prestação de serviço ao público, no sentido 

de promover a qualidade das soluções propostas aos seus 

munícipes, é necessário proceder à abertura de procedimentos 

concursais, onde cabem as atividades de recrutamento e 

seleção, incluindo a aplicação de diferentes técnicas e métodos 

de seleção. -------------------------------------------------------------  

Assim, considerando que: --------------------------------------------  

- A autorização de abertura de procedimentos concursais 

constitui um ato meramente preparatório da efetiva abertura 

daqueles, a qual somente ocorre com a publicação do 

respetivo aviso pelos meios de divulgação legalmente 

exigidos, sendo assim, exequível a sua autorização; ----------  

- Os postos de trabalho se encontram previstos no mapa de 

pessoal aprovado para o ano de 2017, tendo sido prevista a 

respetiva despesa orçamental; -----------------------------------  

- Nestes termos e face ao exposto, propõe-se à Câmara 

Municipal a abertura de concursos para 4 (quatro) postos de 

trabalho, nos termos a seguir identificados, para a 

constituição de relação jurídica de emprego público, através 

da celebração de contratos de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado: -----------------------------------------  
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-1 (um) Assistente Operacional/coveiro ----------------------  

-1 (um) Assistente Operacional/eletricista -------------------  

-2 (dois) Assistentes Operacionais/motorista ----------------  

- O local de trabalho situa-se na circunscrição do Município de 

Trancoso e a caracterização dos postos de trabalho 

encontra-se definida no anexo ao mapa de pessoal. -----------  

- Nos termos do artigo 20.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-

A/2011, de 6 de abril, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a 

designação do júri é da competência do Presidente da 

Câmara Municipal; ------------------------------------------------  

- Os elementos consignados na norma do artigo 19.º desta 

Portaria serão definidos no anúncio a publicitar; -------------  

- Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 40.º da Portaria 

n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, informa-se não estarem 

constituídas reservas de recrutamento nesta entidade. --------  

A Câmara Municipal encontra-se dispensada de consulta prévia 

à ECCRC, por esta ter sido temporariamente dispensada, uma 

vez que ainda não se encontra publicitado qualquer 

procedimento para constituição de reservas de recrutamento de 

trabalhadores em situação de requalificação; --------------------  

Tenho a honra de propor à Câmara Municipal: -------------------  
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Que delibere aprovar a presente proposta, procedendo-se à 

abertura de procedimentos concursais comuns destinados à 

celebração de contratos de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, com vista à ocupação de quatro postos de 

trabalho, na carreira/categoria de assistentes operacionais, 

previstos no mapa de pessoal do Município de Trancoso.’ ------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, lançando os 

procedimentos concursais necessários à celebração dos quatro 

contratos de trabalho em funções públicas, por tempo 

indeterminado. --------------------------------------------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à anulação 

de dívidas resultantes de processos de cobrança por 

ocupação de terrado: Seguidamente, foi presente informação 

dos serviços de taxas e licenças do município, acerca do 

assunto referido em epígrafe, que se reproduz na íntegra: -------  

‘Respeitantes ao período compreendido entre 2005 e 2009, 

constam dos mapas anexos (numerados de 1 a 26) diversas 

dívidas ao Município, por ocupação de terrado. ------------------  

Atendendo a que: -----------------------------------------------------  

- as mesmas decorrem de processos de cobrança que, em 

conformidade com o anterior Regulamento de Mercados e 

Feiras do Concelho de Trancoso, no seu artigo 21°, apenas 
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prevê um acréscimo de 50% ao valor em dívida, no período 

compreendido entre o dia 16 e o final do mês em que deveria 

ter sido feito o pagamento e, seguidamente, o cancelamento 

do cartão de feirante; ---------------------------------------------  

- ao contrário do que, atualmente, acontece, não estavam 

previstas execuções fiscais;---------------------------------------  

- tais dívidas são incobráveis, --------------------------------------  

solicita-se a V. Exª. autorização para que as mesmas possam 

ser anuladas e desapareçam das dívidas correntes ao 

Município.’ ------------------------------------------------------------  

Face à informação prestada pelos serviços e pelas razões aí 

invocadas, a Câmara Municipal deliberou anular as dívidas 

resultantes de processos de cobrança por ocupação de terrado, 

constantes dos mapas anexos a essa informação. ----------------  

*A28*  Análise, discussão e votação relativas à ratificação de 

despachos referentes a “ofertas de material”:  Em seguida, 

respeitantes ao assunto referido em epígrafe, foram presentes os 

seguintes despachos do senhor Presidente da Câmara: -----------  

- Determino a oferta de 25 sacos plásticos, com material 

publicitário, aos participantes na Prova de Perícia 

Automóvel, a realizar no dia 13 de maio. ------------------  

À reunião de Câmara para ratificar. --------------------------  

- Determino a oferta de 150 sacos plásticos, com material 
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publicitário, aos participantes no passeio TT de 

Trancoso, a realizar no dia 14 de maio. -------------------  

À reunião de Câmara para ratificar. --------------------------  

- Determino a oferta de 25 sacos verdes do Município, com 

material publicitário, a um grupo de elementos do 

Millennium BCP que vêm a Trancoso no dia 16 de maio.  

À reunião de Câmara para ratificar. --------------------------  

- Determino a oferta de 80 sacos verdes do Município para 

o Encontro de Reformados das Finanças do Distrito da 

Guarda, a realizar no dia 21 de maio. ---------------------  

À reunião de Câmara para ratificar. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar os despachos do 

senhor Presidente da Câmara, relativos à oferta do material 

constante das informações. -----------------------------------------  

Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de apoio: ----  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 257 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 1 do passado mês 

de fevereiro, do Agrupamento 505 de Trancoso, do Corpo 

Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, a solicitar 

a atribuição de um apoio financeiro, destinado a ajudar a 

concretizar o seu plano de atividades. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.700€, mediante a celebração de protocolo. --  
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*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 1274 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do corrente mês 

de junho, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, destinado a comparticipar a aquisição de uma 

viatura, capaz de substituir uma outra danificada. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 25.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A31*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A32*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

modo de votação. -----------------------------------------------------  

*A33*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h30m, não havendo mais assuntos a tratar,  o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 
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que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


